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Pořadové 

číslo1) 
Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Inspekční postup 

1.* Inspekce parních a 

horkovodních kotlů a jejich 

příslušenství pro účely 

posouzení shody parametrů 

se smluvně zaručenými 

parametry 

 

Posuzování a prokazování 

shody skutečně dosahovaných 

parametrů parních  

a horkovodních kotlů a jejich 

příslušenství za provozu 

zařízení vyhodnocením údajů 

kontrolních měřících přístrojů  

s parametry dle technické 

specifikace zařízení nebo v 

rozsahu dle zaručených hodnot 

uzavřeného kontraktu mezi 

odběratelem a dodavatelem  

a posuzování shody podmínek, 

na které jsou zaručené 

parametry vztaženy ve smyslu 

metodik, stanovených 

kontraktem. 

IP: 20RISO-QI-A80.001 - 

Záruční a ověřovací 

zkoušky kotlů a 

příslušenství (22.07.2022) 

      

    

2.* Inspekce provozovaných 

parních a horkovodních kotlů 

pro účely optimalizace 

spalovacího procesu 

Posuzování shody nebo rozdílu 

dosahovaných výsledků 

spalovacího procesu v parních  

a horkovodních kotlích s 

technickou specifikací zařízení 

stanovenými hodnotami 

u provozovaných kotelních 

zařízení měřením kontrolními 

přístroji za provozu zařízení. 

IP: 20RISO-QI-A80.003 - 

Optimalizace provozu 

kotle a příslušenství 

(22.07.2022) 

3.* Inspekce nových nebo 

provozovaných kotelních 

 a spalovacích zařízení pro 

účely posouzení shody 

změřených hodnot plynných 

emisí ve spalinách, 

hlukových emisí na 

zařízeních s parametry 

stanovenými legislativou 

nebo smluvně zaručenými 

parametry. 

Posuzování shody naměřených 

hodnot plynných emisí ve 

spalinách, hlukových emisí na 

nových nebo provozovaných 

kotelních a spalovacích 

zařízeních se zákonem nebo 

kontraktem stanovenými 

hodnotami. 

IP: 20RISO-QI-A80.002 - 

Měření emisí (22.07.2022) 

 

 

  

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že inspekční orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat 

nové/aktuální/revidované normativní dokumenty vůči kterým se posuzuje shoda. Aktuální seznam normativních 

dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v inspekčním orgánu (u vedoucího inspekčního 

orgánu). 

Vysvětlivky a zkratky: 

IP – inspekční postup 


